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INSCHRIJFFORMULIER  
Amsterdamsche Cricket Club 
 
I. Naam en adresgegevens: 

Achternaam: ………………………………………………………………………………………….………… 

Voornamen: …………………………………………………………………………………………… ….M/V 

Geboortedatum (dd/mm/jjjj): ……/.………/………  Geboorteplaats: ………………………………… 

Nationaliteit: …………………………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………………. 

Postcode: ………………………………………..…..Woonplaats: ……………………………………………. 

Telefoon thuis: ……………………………………...Telefoon mobiel: ……………………………………….. 

E-mail adres: …………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Vorige vereniging(en): 

Jaar: …………………………………………………  

In welk team/klasse: 

………….………………………………………. 

Laatste (competitie) wedstrijd gespeeld op: ………………… (datum) tegen: ……………………………. 

Bent u in de afgelopen vijf seizoenen eerder lid geweest van A.C.C.? ……………………………………  

Zo ja, in welk(e) seizoen(en)?..................................  Voor welk A.C.C. team kwam u uit?..................... 

 

Van leden van A.C.C. wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan het verenigingsleven en dat zij 

een machtiging afgeven ten behoeve van automatische incasso van contributie en eventuele 

entreegelden. 

 

III. Ondertekening: 

Hierbij machtig ik de Amsterdamse Cricket Club mijn jaarlijkse contributie te incasseren. 

Plaats: ………………………………………………  Datum:…………………………………………. 

IBAN Bankrekeningnummer: ……………………………………………………………………. 

Handtekening*: ............................................................................................................................. 

 

* Indien jonger dan 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers dit formulier te ondertekenen onder 

vermelding van diens naam. 
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IV. Inschrijfprocedure: 

Nadat u het formulier volledig heeft ingevuld en kennis heeft genomen van het onderstaande, kunt 

u het eerste blad van dit formulier (vragen I, II en III) zenden aan: 

 

Ledenadministratie A.C.C.  

t.a.v. de heer E.P. Knüpfer 

epk1508@gmail.com  

 

De ledenadministratie stuurt het ingevulde formulier op haar beurt door naar de elftalcommissie of 

de jeugdcommissie van ACC Na een positieve beoordeling door een van deze commissies wordt uw 

lidmaatschap schriftelijk bevestigd, onder vermelding van uw KNCB spelersnummer. Pas na 

toekenning van uw spelersnummer bent u voor ACC speelgerechtigd en contributie verschuldigd. 

 

V. Lid (geweest) van een andere club? 

In het geval dat u in de laatste twee jaren lid ben geweest van een andere club verbonden aan de 

KNCB dient  u tevens deel 1 van de procedure ‘’verzoek tot overschrijving’’1 in te vullen en samen 

met uw inschrijvingsformulier bij de ledenadministratie van ACC  in te leveren.  Bij voorkeur uw 

oude club hierover inlichten! Voor de afwikkeling van het verzoek draagt de ledenadministratie van 

ACC zorg. Behalve in het geval van verhuizing, dient de complete aanvraag uiterlijk 15 februari in 

het bezit te zijn van de KNCB. Pas na een positief besluit van de KNCB zou ACC uw lidmaatschap 

kunnen bevestigen. 

 

                                                
1  Te vinden op website http://kncb.nl/site/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=111 of  bij 
een van de contactpersonen van ACC verkrijgbaar. 
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VI. Contributie en entreegeld:  

De contributie voor het seizoen 2019 bedraagt voor: 

 

Spelende leden      €  340,- * 

Spelende leden U23 of in bezit collegekaart   €  265,- * 

Jeugdleden U15-U18      €  220,- *+ 

Jeugdleden U9-U14      €  175,- *+ 

Alleen Tip en Run  (kinderen 11 jaar en jonger)  €   95,- 

Niet spelende leden      €  185,- 

 

Donateurs wordt vriendelijk verzocht € 80,- over te maken. 

 

* Alle contributies voor spelende leden worden vóór 12 Mei geïncasseerd. Pas daarna is het lid 

speelgerechtigd. Een boete van € 25,- is van toepassing indien te laat wordt voldaan. Een machtiging 

voor automatische incasso is verplicht voor alle nieuwe leden.  

+ Inclusief een lunchbijdrage van € 20,- voor de spelers en tegenstanders. 

 

Het entreegeld voor nieuwe leden bedraagt voor 2019:   

 

Spelende leden        €   50,- 

Alle jeugdleden       €   25,- 

 

De contributies en entreegelden voor 2019 werden definitief vastgesteld in de Algemene Leden 

Vergadering en worden daarna gepubliceerd in het (elektronische) clubblad de “Pitch”. 

Contributies en entreegelden worden geïnd door middel van ClubCollect. Uw gegevens worden 

verstrekt aan ClubCollect. Hiervoor is een geheimhouding getekend en zal alleen worden gebruikt 

voor het innen van de contributie gelden. 

 

Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggen van het 

lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 januari. 

 

Veel plezier bij ACC!- . - 


